ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
(สาหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กาหนดการ

วัน / เดือน / ปี

รับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th
หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

22 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561

ชาระค่าสมัคร ได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(จานวน 400 บาท) เลือกได้ 2 อันดับ

22 ธันวาคม 2560 – 20 มีนาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นผลคะแนน GAT / PAT / O-NET ณ คณะที่สมัคร

18 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็ปไซต์ http://rmutp.ac.th
หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

23 เม.ย. 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรหัสผ่านหน้าเว็บไซต์
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ.
ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบแจ้ง
ยอดเพื่อนาไปชาระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขึ้นและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
เปิดภาคการศึกษา 1/ 2561
หมายเหตุ

3 – 6 พ.ค. 2561
8 พ.ค. 2561
9 – 15 พ.ค. 2561
ǰóÙǰ
ǰ
25 มิถุนายน 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โทร. 2665 3777 ต่อ 6305, 6302-9

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (สาหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
คณะ/สาขา
ศิลปศาสตร์
- การท่องเที่ยว
- การโรงแรม
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- วัสดุศาสตร์อตุ สาหกรรม
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการ
- การจัดการ-การจัดการทั่วไป
- การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การตลาด
- การตลาด-การบริหารการตลาด
- การตลาด-การสื่อสารการตลาด

กลุ่มสอบ จานวนรับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

0101
0102
0103

20
15
20

ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า

0201
0202
0204

30
30
30

ม.6 วิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ
ม.6 วิทย์-คณิต
ม.6 วิทย์-คณิต

0301

140

0301
0301
0301

40
15
40

0301
0301

35
15

ม.6 ทุกแผนการเรียน

รายละเอียด
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์
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คณะ/สาขา
การเงิน
- การเงิน-การเงิน
- การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทลั
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมโยธา
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
- วิศวกรรมไฟฟ้า (สมทบ)
- วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ)
- วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
- วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (อส.บ.)
-

กลุ่มสอบ จานวนรับ
0301

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

รายละเอียด

35
ม.6 ทุกแผนการเรียน

0301
0301
0314

10
25
10

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401

5
10
10
10
5
5
5
3
3
5
3

ม.6 วิทย์-คณิต
(กรณีผจู้ บม.6 ไม่ระบุแผนการเรียน
จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)

1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ม.6 ทุกแผนการเรียน
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คณะ/สาขา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
- วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครือ่ งกล
- วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง
- วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
- ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น
- ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
- ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
-

อาหารและโภชนาการ
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

กลุ่มสอบ จานวนรับ
0501
0501
0501
0501
0501

20
20
20
20
20

0601
0601

5
10

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา
ม.6 วิทย์-คณิต

1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์
ม.6 วิทย์-คณิต,ศิลป์-คานวณ

ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
0602

5

0701

5

0701
0701
0701

20
5
5

รายละเอียด

ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า

1. ใช้คะแนน O-Net
2. ใช้ GAT
3. สอบสัมภาษณ์

1.
2.
1.
2.
1.
2.

ใช้ GAT/PAT (รหัส 76)
สอบสัมภาษณ์
ใช้ GAT/PAT (รหัส 71,72)
สอบสัมภาษณ์
ใช้ GAT/PAT (รหัส 76)
สอบสัมภาษณ์
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คณะ/สาขา
-

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เลือกสาขาวิชาในปี 2)
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
- สถาปัตยกรรม (5 ปี)

กลุ่มสอบ จานวนรับ

คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา

0705

10

ม.6 วิทย์-คณิต

0899

120

ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า

0901
0901
0902

30
10
10

ม.6 ทุกแผนการเรียน
ม.6 วิทย์-คณิต

รายละเอียด
1.
2.
1.
2.

ใช้ GAT/PAT (รหัส 71,72)
สอบสัมภาษณ์
ใช้ GAT/PAT
สอบสัมภาษณ์

1.
2.
1.
2.

ใช้ GAT/PAT (รหัส 76)
สอบสัมภาษณ์
ใช้ GAT/PAT (รหัส 74)
สอบสัมภาษณ์
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